Obec Teriakovce podľa § 6 ods. 1 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, podľa ustanovení § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona NR
SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie
obce Teriakovce

č. 15/2019

Schválené:

Platné: od
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Teriakovce
č. 15/2019
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Teriakovce

Obec Teriakovce podľa § 6 ods. 1 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, podľa ustanovení § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Teriakovce.

Čl. 2
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov
materskej škole mesačne na jedno dieťa do 3 rokov sumou 20,- € a od 3 rokov sumou 10,- €.
(2) Príspevok hradí zákonný zástupca v hotovosti do pokladne MŠ.
(3) Príspevok je zákonný zástupca povinný uhradiť najneskôr do 10. dňa mesiaca, na ktorý bol
poplatok stanovený.
(4) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré ma jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom
dávky hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitných predpisov
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
(5) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa zákonný zástupca neuhrádza, ak
podá písomnú žiadosť o odpustenie poplatku za MŠ v týchto prípadoch:
a) dieťa nenavštevuje školu viac ako 30 po sebe idúcich dní zo zdravotných dôvodov, čo dokladuje
zdravotným potvrdením do pediatra,
b) ak je dieťa umiestnené v sanatóriu, hospitalizované, čo dokladuje potvrdením z daného zariadenia.

Čl. 3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
(1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
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(2) Obecné zastupiteľstvo obce Teriakovce určuje výšku príspevku zákonného zástupcu na
stravovanie v školskej jedálni v 2. finančnom pásme. Finančné pásma určuje príslušné ministerstvo
podľa osobitného predpisu.
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach pre MŠ určuje výšku príspevku zákonného zástupcu na
stravovanie v školskej jedálni takto:
Zariadenie
Materská škola
(stravníci od 2-6 rokov)
Materská škola
( dospelí stravníci)

Desiata
0,36€

Obed
0,85€

Olovrant
0,24 €

1,33 €

Spolu
1,45 €
1,33€

(3) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jedálni materskej školy sa uhrádza v hotovosti
vedúcej ŠJ do 10. dňa príslušného mesiaca. V prípade, ak úhrada príspevku nebude vykonaná do 10.
dňa príslušného mesiaca, školská jedáleň nie je povinná poskytnúť stravníkom stravovanie.
(4) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni sumou 0,20
€ na jedno hlavné jedlo.
(5) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20€ za
každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovne – vzdelávacej činnosti v materskej škole.
(6) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu (bez priznania dotácie) uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
za:
a) Odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo
výchovne – vzdelávacej činnosti v materskej škole a zákonný zástupca
neodhlásil dieťa najneskôr do 14°° h. predchádzajúceho pracovného dňa
z poskytnutia stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni.
b) Neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo
výchovne – vzdelávacej činnosti v materskej škole a zákonný zástupca
neodhlásil dieťa do 14°° h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytnutia
stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni
c) Ďalšie podmienky na priznanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa budú určené v zápisnom lístku stravníka.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach dňa
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN 10/2016
Čl. 5
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom

Miroslav Angelovič
starosta obce
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